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فرآیند تصميم گيری والدین برای ترخيص کودک با رضایت شخصی: ارائه  تبيين

 مدل 

 چكيده

پدیده ترخیص با رضایت شخصی به پدیده ای اطالق می گردد که بیمار تصمیم به خروج از بیمارستان می گیرد، قبل از اینکه  :زمينه

موقعیت نه تنها در مواردی که خود بیمار عامل تصمیم گیرنده است، بلکه در موقعیتهایی که پزشک معالج بیمار را مرخص اعالم کند. این 

کودکان به خاطر اینکه در فرآیند  .عامل تصمیم گیرنده فرد مراقبت دهنده اصلی بیمار باشد مانند سالمندان و کودکان نیز صدق می کند

با توجه به اینکه اینگونه تصمیمات می  ن حوزه بسیار آسیب پذیر تر هستند.در ای هستنددخیل  کمترتصمیم گیری در امور سالمتی خود 

با انجام این تحقیق  ، سعی کردیمپرستاران چالش برانگیز و مشکل ساز باشد "تواند برای کودک، خانواده، جامعه و سیستم درمانی خصوصا

، در جهت برای کاهش اینگونه مشکالت راهکارهاییبا ارائه  ،کیفی و روشن سازی فرآیند این چنین تصمیم گیری و عوامل موثر بر آن

 حفظ و ارتقاء سالمت کودکان و خانواده و نیز کاهش مشکالت سیستم مراقبت سالمت قدمی برداریم. 

تحلیل  ها و تجزیه و  گردآوری داده فرآیند .نظریه بستر زاد صورت گرفتمطالعه حاضر از نوع کیفی و با استفاده از روش  روش پژوهش:

درمانی مرکز طبی کودکان و  -مشارکت کنندگان از بیمارستانهای آموزشی انجام شد.  2931الی  2931بین سالهای آنها به صورت همزمان 

آوری جمعهای در عرصه های عمیق نیمه ساختار یافته و یادداشت انتخاب شدند. اطالعات الزم با استفاده از مصاحبهتهران علی اصغر )ع( 

نفر  6مادر کودکان بستری در مراکز یاد شده به همراه  21پدر و  21از مشارکت کننده مصاحبه شد به این صورت که  13در مجموع با  شد.

با تجارب و کودکان و پرستاران  رشته کودکان مصاحبه به عمل آمد. دستیاران پزشکیرشته کودکان نفر دستیار پزشکی  9و  کودکان پرستار

 -وت و والدین دارای تجارب متفاوت در زمینه ترخیص با رضایت شخصی از نظر سن، تحصیالت، وضعیت اقتصادی سابقه کاری متفا

اشباع نظری حاصل اینکه تا کردند اجتماعی، وضعیت اشتغال، طول مدت بستری کودک و بستری در بخشهای متفاوت در پژوهش شرکت 

و  کودکان روزهای دوم تا هفتم پس از ترخیص کودک و مصاحبه ها با پرستاران بین آنهاها با والدین در منزل شخصی د. مصاحبهیگرد

ت و یریجهت مد MAXQDA 10 از نرم افزاردر بیمارستانهای محل اشتغال آنها انجام شد. رشته کودکان دستیاران پزشکی 

  شد. انجام 1112 نسخه تراوسو اس کوربین رویکرد ها با استفاده از تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد. داده یسازمانده

 "، "خستگی جسمی"، "یمرکز درمان ریدست و پا گ یاستهایو س نیقوان "، "کارکنان یتنش زا یرفتارها" ی چونمفاهیمها:  یافته

از  یناش یاعتماد یب "و  "درمان میت نیب یناهماهنگ "، "مارستانیب یدر ادامه مراقبت از کودک در منزل به جا نیوالد یاحساس توانمند

ها برای زمینه، شناسایی مهمترین دغدغه و نگرانی داده تجزیه و تحلیلناظر به زمینه بودند. یکی از گامهای اساسی در  "درمانی یخطاها
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. این والدین کودکان بستری شناسایی شدعنوان مهمترین نگرانی  به "بی اعتمادی" بود. والدین در مورد ترخیص با رضایت شخصی

بعد از شناسایی ایجاد شده بود.  خانواده بر ابعاد مختلف جسمی، روحی، روانی، اجتماعی بستری شدن کودک خانوادهنگرانی بدنبال تأثیر 

 یذهن یباورها" ،"احساس بهبودی بالینی و خروج از بحران"دادند )هایی که والدین در پاسخ به زمینه مورد استفاده قرار میاستراتژی

صدد  ( در"شرایط خاص بالینی کودک بیمار"و  "مراقبت و درماندو دلی و عدم اطمینان از تصمیم بر ادامه "، "بط با مراقبت و درماننامرت

 هیتوج یبا خود برا کشمکش یراهکار روان "برآمدیم.  والدین برای تصمیم به ترخیص با رضایت شخصییند کشف مهمترین استراتژی/ فرآ

 یراهکار روانبه سوی بی اعتمادی: " بود.تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی یند در مهمترین فرآ "میتصم

 . پدیده مرکزی مطالعه تعیین شدبه عنوان  "میتصم هیتوج یبا خود برا کشمکش

تصمیم گیری والدین برای ترخیص کودک با رضایت شخصی وابسته به زمینه می یند نتایج مطالعه حاضر نشان داد فرآگيری:  نتيجه

 تیخانواده، حما یو اعضا ماریمحترمانه با کودک ب یرفتارها قیمحور از طر -خانواده کریموثر مانند رو یمراقبت یکردهایبا تدارک رو باشد.

 نیتوان به والد یم مار،یکودک ب یامراقبت ها بر یو اجرا یزیو مشارکت دادن فعاالنه آنها در برنامه ر یاطالعات تیحما "خصوصا نیوالد

در جهت  ی. با اقداماتندیاتخاذ نما درمانیادامه مراقبت و درمان کودک در مراکز  یرا برا میتصم نیو مناسب تر نیکمک کرد تا بهتر

اداره  لیاز قب یاستفاده از منابع مرتبط با حوزه مراقبت سالمت یبرا نیوالداز  یزشیو انگ یطالعاتا تیاعضاء خانواده مانند حما یتوانمند ساز

بر مراقبت و درمان کودک خود تمرکز  یکمتر یو اجتماع یخانوادگ یکمک کرد تا با دغدغه ها آنهابه  توان یم یمشورتو  یمددکار یها

نسبت به  والدیناعتماد می توان  ،یدرمان کودک بسترمراقبت و  ندیو فرآ یماریب ریس نهیارائه اطالعات درست و صادقانه در زم با .ندینما

. از اتمام رها خواهند کردرمان کودک را نمراقبت و د ندیآفر یبا احتمال کمتر نیوالدرا جلب نمود و در نتیجه  درمانیمراکز و کارکنان 

در نظر گرفتن تمام  زیو ن درمانیشدن کودک در مراکز  یبستر هیمان مراحل اولاز ه نیجامع با مشارکت والد صیبرنامه ترخ یطراح قیطر

زودرس کودکان بر خالف  صینه مراقبت و درمان، ترخیدر زم نیو ادراکات والد دیو عقا ماریکودک ب ینیخاص بال طیعوامل موثر مانند شرا

  کمتر اتفاق خواهد افتاد. نیوالد یشخص تیو با رضا درمان میت هیتوص

 

 .بستر زاد نظریهمطالعه کیفی، ، ترخیص با رضایت شخصی کودک بستری، ،والدین، تصمیم گیریهای کليدی:  واژه
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Abstract 

Background: Discharge against medical advice (DAMA) refers to the 

phenomenon that patient decides to leave the hospital before the attending 

physician confirms the patient is discharged. Children are much more vulnerable 

to such discharges. This process occurs with different mechanisms that 

identifying them can be helpful in reducing such problems. We aimed to explore 

the process of parents' decision-making to discharge their child against medical 

advice. 

Methods: In-depth, semi-structured interviews were conducted with 10 fathers, 

10 mothers, 6 nurses and 3 physician assistants were collected to the point of 

data saturation. Grounded theory methodology was adopted for data collection 

and analysis. To ensure the study quality, the measures introduced by Corbin 

and Strauss in 2008 were used. 

Results: The results of qualitative analysis in the field of the parents' decision- 

making on the DAMA, revealed 4 main themes: "lack of family-centered care", 

"disruption of the parenting process", "distrust to the medical team and center" 

and "psychological strategy of struggling with his/her mental approach to justify 

the decision ". 

Conclusions: By providing family-centered care, adopting the measures to 

empowering the families, developing the trust of parents to the health care team 

and developing a discharge plan from the beginning of children hospitalization 

with the cooperation of health care team and parents and considering all factors 

such as child's special health condition and parent's health related perceptions 

and beliefs, children will not be discharged against medical advice and will be 

discharged with better outcomes.   

Keywords: Parent, decision-making, discharge against medical advice, child, 

qualitative research, grounded theory. 

 


